
 

  Parlamentul României    
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ     9 noiembrie 2004            
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU      Nr. 26/2097 

                        ECOLOGIC 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din ziua de 9 noiembrie 2004 

 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 9 noiembrie 2004, între orele 14.00 – 
19.00.  
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
 AVIZE 

1. PL.X- 651/2004 – Proiect de Lege privind protecţia personalului din 
autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează 
încălcări ale legii. (termen: 11.11.2004) 

2. PL.X- 653/2004 – Proiectul Legii Arhivelor Naţionale. (termen: 23.11.2004) 
3. PL.X- 660/2004 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din 
Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României.(termen:11.11.2004) 

4. PL.X- 661/2004 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din 
Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
(termen: 11.11.2004) 

5. Pl.X- 671/2004 – Propunere legislativă "Legea asistenţei medicale de urgenţă" 
(termen:25.11.2004) 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

6. Pl. – x 619/2004 - Propunere legislativă privind declararea ca oraş a comunei 
Potlogi, judeţul Dâmboviţa  (termen: 16. 11.2004) 

7. PL. –x 675/2004 - Proiect de Lege pentru declararea ca oraşe a unor comune  
(termen: 15.11.2004) 

8. PL. – x 676/2004 - Proiect de Lege pentru înfiinţarea unor comune. (termen: 
15.11.2004) 

cd



9. PL. -x 678/2004 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România 
şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale 
cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 
1 septembrie 2004 (termen:15.11.2004) 

 
  La punctele 1, 2, 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi respectivele proiecte de legi şi 
respectiva propunere legislativă au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi.  
  La punctele 6, 7, 8 şi 9 ale ordinii de zi respectiva propunere legislativă 
şi respectivele proiecte de legi au fost amânate.  
  Din numărul total de 24 de deputaţi, membri ai Comisiei a lipsit domnul 
deputat Dan Nica, din partea Grupului parlamentar al PSD.  
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